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Proposta de intervenção artística

O fim enigmático da carreira de Geraldo Vandré é um dos eventos mais obscuros da

história da música popular brasileira. Mesmo 47 anos após o lançamento de seu

ultimo LP, Das Terras de Benvirá (Phillips, 1973), não é possível afirmar com plena

certeza um fator pontual que tenha provocado este precoce encerramento. Tanto

pelo apagamento de fontes que apontem algum caminho, como pela forma esquiva

com que o compositor trata o tema.

Marilu Santos Cardoso afirma que há uma tentativa de esquecimento por parte da

repressão política e da própria historiografia, esquerda e  imprensa, do que Geraldo

Vandré significou para a música popular brasileira e para a resistência cultural e

política ao regime-militar. Para ela, isso se dá principalmente pela caracterização da

apresentação de “Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores” no III FIC (Festival

Internacional da Canção) de 1968, como ápice na trajetória do cantor, o que

desencadeou um “processo amnésico” em relação à sua produção artística.

Assim como o VT de sua apresentação épica no Maracanãzinho, a entrevista

concedida ao Jornal Nacional quando desembarca no Brasil após 4 anos e 5 meses

de exílio não é encontrada nos arquivos da Rede Globo; Após sua volta, programas

de televisão em que participa são censurados. Isto corrobora, de certa forma, com o

afirmado por Marilu no que corresponde à imprensa e a repressão política. No

entanto, as tentativas de descobrir a partir da própria fonte viva os detalhes do que

ocorreu desde sua saída do Brasil até a volta em 1973, têm sido muito dificultosas, e

apesar do empenho de jornalistas, historiadores, biógrafos, etc. Vandré costuma sair

pela tangente. De certa forma, é também um dos agentes nessa relação, ainda que

as razões para o silêncio possam partir de forças maiores.



Em entrevista concedida a Globo News em Setembro de 2010, ao ser questionado

pelo jornalista Geneton Moraes Neto se consideraria a si mesmo um exilado vivendo

no Brasil, responde categoricamente: “Estou exilado até hoje. Ainda não voltei. Eu

estou exilado e afastado das atividades que eu tinha até 1968 no Brasil. Eu me

afastei. Não retornei”.

De fato. O Geraldo Vandré que parte em fevereiro de 1969 é bem diferente do que

volta em julho de 1973. O primeiro é a síntese mais acabada da resistência cultural

ao regime-militar, da canção de protesto como gênero da MMPB (Moderna Música

Popular Brasileira) e parcialmente da figura midiática necessária à indústria

fonográfica e aos monopólios de comunicação da ampliação de seu publico

consumidor  televisivo e de discos.

O segundo é um Geraldo Vandré abalado emocionalmente pelo período que viveu

no exílio; descontente com as derrotas da esquerda revolucionária; apreensivo ao

considerar o risco que significaria voltar ao Brasil; ciente de que a canção engajada

que o consagrou na Era dos Festivais já não vivia mais seus anos dourados; distante

de seus colegas de palco, que consolidavam sua carreira artística fora do ambiente

dos festivais e acordavam contratos com as grandes gravadoras - atentas ao

potencial lucrativo dos grandes nomes que encabeçaram a efervescência cultural

dos anos 60; O Vandré que partia logo após a promulgação do AI-5, ao menos

artisticamente, nunca mais pisou no Brasil.

A proposta desta intervenção é escutar o álbum Das Terras de Benvirá (1973) de

Geraldo Vandré e recolher impressões deste contexto, baseando-se no que ocorria

no período. Um segundo objetivo, é discutir a importância do uso de álbuns como

recurso pedagógico para a compreensão de um período histórico. O público-alvo é

livre, o número máximo é de 20 participantes. Utilizaremos caixa de som e

Datashow. A atividade durará 1h30.


